
 

 

  مسرية الصالة اخلاصة باسبوع الوحدة
  
  

  نسري معاً ونتحدث: ٢ك ١٨
  

  : قراءات
  قصة برج بابِل وإرث تنوعنا      ٩-١١/١تك 
  اللّه يدعونا إىل احلوار" وامسعوا... تعالوا"   ١٨-٣٤/١١مز 

  حلولُ الروح القُدس، عطية التفَهم   ١٢-٢/١أعمال 
  .املُحادثَة مع يسوع القائمِ من بنيِ األموات على طَريقِ عماوس   ٢٥-٢٤/١٣لو 
  
لتام  

إنهم يف حالَة  إنَّ السري مع اللّه بِتواضعٍ يعين السري مثلَ شعبٍ يتحدثُ أفراده بعضهم إىل بعض ويتحدثونَ إىل اللّه،
تفالُنا بأُسبوعِ الوحدة بني املَسيحيني يبدأُ إذاً بالتفكريِ حولَ مقاطع كتابِية تركِّز على إح .إصغاٍء تام لما يسمعون

يعض: أمرٍ أساسنا البعضثَ إىل بدحتأن ن. خلُقهذا ما ي قاسر، تعلى اآلخ تاحاإلنفعك مرشتم م ما هو ه
   .نتباهواإلصغاء إىل ما هو مختلف با

ةُ القربدعونا ختحدةة إىل ويام ميقَةةَ احلَديث . يف املَسيح ععتابسوعإنَّ منا ومع يينكونُ  - فيما بما نندى عتح
  .تتيح لَنا السري معاً نحو الوحدة -تائهني

  
  صالة

صالتك لآلبِ كي  إفتح قُلوبنا كي نتمكَّن من مشاركَة. أيها الرب يسوع، إنك تدعونا إىل حوارِ حب معك
  .آمني. معاً وسيلَةً تقَربنا أكثَر فأكثَر من بعضنا البعضسرينا  فيصبِح نكونَ واحداً



 

 

  نسري مع جسد املَسيح املَكسور  ٢ك١٩
  

  قراءات
  "أترى تحيا هذه العظام"      ١٤-٣٧/١حز 
  عبد الرب املَهزوء بِه واملُهان، يصرخ نحو اللّه         ٨-٢٢/١ مز

  "خارِج املُخيم"الدعوةُ للذّهابِ إىل لقاِء يسوع    ١٦-١٣/١٢عربا 
  يسوع يكسر اخلُبز، مقَدماً ذاته قَبلَ آالمه     ٢٣-٢٢/١٤لو 
  
  املت

نسمع نِداَءه ونخرج من أماكن للراحة اخلاصة بِنا فنرافق اآلخرين، وبِشكلٍ خاص  السري مع اللّه بِتواضعٍ يعين أن
  .املُتألِّمني منهم وكم هم كُثُر يف عالَمِ اليوم

  .نلتقي باملُتألِّمني واملُبعدين ونرى فيهم آالم املَصلوب" نخرج من املُخيم"عندما 
ملَسيح املَكسور يعين أن نكتشف كَيفية العيشِ معاً بِطَريقَة إفخارستية، متقاسمني خبزنا مع السري مع جسد ا
ألَم يقُلْ البابا بنديكتوس السادس عشر بأنَّ اإلفخارستيا ال تعين فَقَط اإلحتفالَ بِهذا السر، إنما . اجلائعني والفُقَراء

  .عيشه أيضاً
  

  صالة
لَبناهفقَد ص كذل غمنا رساماتاملَكسور كُلّ انق هدسبِج لغيليبِ لكي يعلى الص كإبن ة، لقَد ماتمحأيضاً  يا إلَه الر

واحدة على  سر إىل جانِبِنا حتى نبلُغَ اليوم الّذي يمكننا فيه أن نتقاسم جسداً واحداً وكأساً. وأيضاً بِفعلِ شقاقاتنا
  آمني. أنت إلَه احلَياة، قُدنا نحو العدالَة والسالم. املَذبحِ نفسه

  
  



 

 

  نسري نحو احلُرية ٢ك٢٠
  

  قراءات
  القابِالت يطعن الشريعةَ اإللَهية خالفاً ألوامرِ الفرعون       ٢٢-١/١٥خر 
  لِ الّذي ينفَتح على اللّهالصالةُ الواثقَة من قب          ٦-١٧/١مز 
  حريةُ أبناء اللّه يف املَسيح  ١٨-٣/١٧كور  ٢

  احلَديثُ مع يسوع يقود السامرية إىل حياة أكثَر حرية         ٢٦- ٤/٤يو 
  
  املت

لقاُء يسوع بالسامرية قُرب . ناس، وتلقيهابِتواضعٍ يعين دائماً الذَّهاب نحو احلُرية الّيت يهِبها لكُلِّ ال السري مع اللّه
هي املَطلوبة، " بالروحِ واحلَق"الصالةُ . البِئر يقودنا نحو عبورٍ تدرجيِي من التمييزِ اجلائرِ واحلُكم املُسبق إىل احلُرية

 نا عن احلَياةدبعمن كُلِّ ما ي ررحتأن ن طيعستها نهافبِفَضللئكة، احلَياة بِمرأن . املُشت علَّمتاملَسيح، ن جدوِء معلى ض
  .نرى بعضنا حقيقَةً، مماثلني املَسيح أكثَر فأكثَر فنصلُ بذلك إىل ملِء الوحدة املَسيحية

  
  صالة

لوبِ كُلّ الّذين يجاهدون من أجلِ الكَرامة أيها اإللَه الّذي يحررنا، نشكُرك على العزمِ واإلميان املَوجود يف قُ
أنت . رنا احلَقيقَة فنستطيع أن نعلن بِصوت واحد حبك للعالَمأرسلْ لَنا روحك القُدوس كي تحر. وملِء احلَياة

  .إلَه احلَياة، قُدنا نحو العدالَة والسالم آمني
  
  
  
  



 

 

  رضنسري كأبناِء األ ٢ك٢١
  

  قراءات
  األرض هي للخريِ العام ولَيس لتحقيقِ مكاسب شخصية    ١٧-٢٥/٨الويني 

  إمار نِعمة اللّه بِغزارة على األرض        ١٣-٦٥/٥مز 
  كُلّ اخلَليقَة تنتظر اخلَالص      ٢٥-٨/١٨روم 
  طني، جسد، ماء يسوع يتم شفاًء          ١١- ٩/١يو 
  
  املت

دونَ من إذ نحن مدعوون للسريِ بِتواضعٍ مع اللّه، فعلينا أالَّ ننسى أبداً بأننا جزٌء ال يتجزأْ من اخلَليقَة واملُستفي
من يمكن أن يشكِّلَ شفاَء يسوع لألعمى نوعاً . تاريخ املَسيحية هو تاريخ فداء للبشرية جمعاء. عطايا اللّه

لعالَم الصدمة، كيف تفَلَ يف األرضِ وصنع طيناً من ريقه، إالَّ أنَّ هذا الشفاء يتناسق بِشكلِ عام مع إميانِنا بأنَّ ا
  .املَخلوق يساهم يف مخطَّط اللّه الّذي يقودنا إىل احلَياة اجلَّديدة

كيف يستطيع البشر العيش يف قَلبِ اخلَليقَة : ضِ نطرح أسئلةً أساسيةً مثالًمن جِهة أخرى، تجعلُنا العنايةَ باألر
نشجب مخاطر إستغالل األرض ذُكر يف العهد القَدمي، السيما يف التعليمات املُعطاة . بِطَريقَة أكثَر إنسانِية للجميع

  . على اجلَّميعِ أن يستفيدوا من خريات األرض .يف سفرِ الالّوِيني يف سنة اليوبيل
  

  صالة
فليساعدنا روح احلَياة . يا إلَه احلَياة، نرفَع إلَيك الشكر ألجلِ األرض وكُلّ الّذين يعتنونَ بِها ويجعلونها خصبة

. أن نحب األرض، أن نصغي إلَيها عندما تئن فلنتعلَّم. لندرِك بأننا أعضاُء هذا اخلَلق، حيثُ كُلّ شيء مترابِط
  .آمني. أنت إلَه احلَياة، قُدنا نحو العدالَة والسالم

  



 

 

  نسري كأصدقاء يسوع ٢ك ٢٢
  

  قراءات
  احلُب واملَحبوبة       ٨-١/٥نشيد 

  لقَد بحثت عني وعرفتين     ٦-١٣٩/١مز 
  صدقاَءنا يف املَسيحنستقبلُ أ           ٨-٢يو ٣

  أدعوكُم أصدقائي   ١٧-١٥/١٢يو 
  
  املت

 مع السري بِتواضعٍ مع اللّه ال يعين السري وحدنا، بل السري مع من هم العالمات احلَية لحضورِ اللّه بيننا، السري
ب هي تخبِرنا عن ح. إنَّ صداقَةَ يسوع لكُلٍّ منا تحولُنا وتسمو بِعالقاتنا مع عائالتنا ومع املُجتمع. أصدقائنا

  .عميقٍ ال ينتهي
هقائمع يسوع ومع أصد داقَةخولِ يف صداء للده؟ هذا النقائسوع وأصدريِ مع يللس ينومن املَدع بالر طلُبماذا ي 

  .طَريقَة مختلفَة لفَهمِ وحدة املَسيحيني الّيت نصلّي ألجلها
  .مع، ومثلَ أصدقاء يسوع - دة يتطَلَّب منا السري بِتواضعٍ مع اللّهيف هذا اُألسبوع، فحجنا نحو الوح

  
  صالة

إنَّ حبك يجمع كُلّ الشعوب، السيما تلك الّيت يتم . منذُ اللَّحظَة األوىل لوجودنا، قَدمت لَنا يا يسوع صداقَتك
إمألنا من الثِّقَة . ة اإلجتماعية، العرق أو اللَّون وكُلّها حواجِز وضعها البشراستبعادها أو رفضها بِسببِ الطَّبقَ

أنت إلَه احلَياة، قُدنا نحو العدالَة . والكَرامة الّيت فيك كي نتمكَّن من السريِ متضامنني مع بعضنا البعض كأبناِء اللّه
  .والسالم آمني

  
  



 

 

  سري أبعد من احلَواجِزن ٢ك ٢٣
  

  قراءات
  ذرية راعوت وبوز      ١٨-٤/١٣راعوت 

  اللّه هو سند الّذين هم أكثَر فَقراً                  ١١٣مز 
  يسوع كَسر حائطَ العداوة الّذي كانَ يفصلُ بيننا         ١٦-٢/١٣عرب 
  يسوع والكنعانية      ٢٨-١٥/٢١مىت 

  
  املت

األذَى بأبناِء اللّهالس قلحوت مقسطّي احلَواجِز الّيت تخعين تعٍ مع اللّه يواضبِت ة . ريينيالد احلَواجِز فيه صبِحيف عالَمٍ ت
عاووارِ والتاحل ةميهوا ألهنبتأن ي اتصاروا من األقلي ني الّذينيخطّي، على املَسيحة التعبة وصم مع كَثريعضهب ن

 السري مع اللّه يتطَلَّب يف أيامنا هذه، أن نتخطّى األسوار الّيت تفصلُنا عن باقي املَسيحيني وعن املُؤمنني من. بعض
  .واجِز الّيت تفصلُنااحلَج نحو وحدة املَسيحيني يفترِض أن نمشي بِتواضعٍ مع اللّه، متخطّني احلَ. الديانات اُألخرى

  
  صالة

قِسمت مرارٍ وهيبنيها باستن كُلّها أسوار هرين، فهذراَءنا لآلخقَة، إزدنا املُسبتنا، أحكامأناني حها اآلب، سامأي 
فليعطنا روحك . همية مناكَنيستنا الواحدة وتفصلُنا عن سائرِ الكَنائس، األشخاص أو الديانات الّيت نعتبِرها أقَلّ أ

ةً القُدوس الشجاعةَ لهدمِ احلَواجِزِ الّيت تبعدنا عن اآلخرين فنستطيع أن نعلن مع املَسيحِ كَلمةَ احلُب مرفَقَ
  .منيأنت إلَه احلَياة، قُدنا نحو العدالَة والسالم آ. باإلنِسجامِ والوحدة يف العالَمِ أمجع

  
  وقفة تأملية

 نا؟عمجتني يف ملُ املَسيحيفصسام الّيت تاإلنق أسوار ما هي 
 نا؟عمجتاُألخرى يف م ياناتني عن الدلُ املَسيحيفصسام الّيت تاإلنق أسوار ما هي 
 عضني عن بلُ املَسيحيفصاحلَواجِز الّيت ت الف بنيه واإلختبه الشأوج يانات ما هيباعِ الدوعن ات ةهِم من جِه

  املُختلفَة من جِهة أُخرى؟
 



 

 

  نسري متضامنني ٢٤
  

  قراءات
  حق املرياث للنساء         ١١-٢٧/١عدد 

  من سيتم استقبالَه يف معبد اللّه؟                    ١٥مز 
  بني التالميذكانَ كُلُّ شيء مشتركاً      ٤٧-٢/٤٣أعمال 

  السامري الرحيم        ٣٧-١٠/٣٥لو 
  
  املت

هناك سؤالٌ يطرح نفسه . السري بِتواضعٍ مع اللّه يعين السري بِتضامنٍ مع كُلّ الّذين يناضلونَ ألجلِ العدالَة والسالم
  ما هي الوحدةُ الّيت نبحثُ عنها؟: يف هذا اُألسبوع

نجِد يف مثَلِ السامري . نيسةُ مدعوةٌ لتكونَ أداةَ اللّه الّيت تحملُ الشفاَء واملُصالَحة حيثُ يوجد انقسام وحقدالكَ
رجاء والراحة لَقَد أعلَن بِتصرفه املُتضامن، ال. الصالح كانَ أولُ من قَلق لمصريِ الرجل املَتروك على قارِعة الطَّريق

  .السري بِتواضعٍ مع اللّه هو إذاً السري مع كُلّ الّذين يبحثونَ عن العدالَة والرمحة. الّيت يقَدمها اإلجنيل
  

  صالة
املَبني القاترِ وللععلى اآلخ مادموذَجاً فَريداً لإلعتن كياتلَنا بِح مقَدثالوثٌ وت أنت ،بيا ر ة على احلُب

علِّمنا أن نتقاسم الرجاَء مع كُلّ الّذين يناضلونَ من أجلِ احلَياة يف كُلِّ . إجعلْنا متحدين على صورتك. والتضامن
  آمني. أنت إلَه احلَياة، قُدنا نحو العدالَة والسالم. مكان من العالَم

  



 

 

  نسري محتفلني ٢ك٢٥
  
  اءاتقر

  نفرح يف وقت املَتاعب       ١٩-٣/١٧ حبقوق
  حمد اللّه ألجلِ األرضِ كُلّها                   ١٠٠مز 

  نفرح يف الرب يف جميعِ األوقات             ٩-٤/٤فيلييب 
  نشيد مريم            ٥٥-١/٤٦لو 
  
  املت

ريعين السعٍ مع اللّه يواضبِت ريفال السواإلحت . يبرور، فالنلِ والسةً باألممفعوم مهذا اليس لتاب املُقَدراءات الكإنَّ ق
هذا التأكيد : اللّه يسري مع شعبِه ويرافقُه يف املَصاعب. حبقوق يفرح بالرب يف فَترة اجلَّفاف وضعف املَحاصيل

العذراُء مريم ذَهبت إىل نسيبتها أليصابات لتحتفلَ بِحملها فَكانت التعظمة نشيد رجاء . يجعلُنا نحتفلُ بالرجاء
ففي الكتابِ املُقَدس . وبولُس من سجنِه حثَّ جماعةَ فيليبي لتعظِّم الرب. رفَعته نحو اللّه قَبلَ أن تضع مولودها

  .لرجاء بأمانته مرتبِطان ارتباطاً وثيقاًاإلحتفالُ باللّه وا
عندما يشاُء اللّه ذلك وبالوسائلِ الّيت " ليكونوا واحداً: "فاحتفالُنا هذا متجذِّر يف الرجاِء بِتحقيقِ صالة املَسيح

الوحدة املَسيحية يتطَلَّب أن نمشي بِتواضعٍ مع اللّه  السري نحو. وحده اللّه يستطيع أم يمنحنا هذه الوحدة. يريدها
  .باإلحتفال، الصالة والرجاء

  
  صالة

أحيي رجاَءنا وادعم  قَرارنا كي . يا إلَه النعم، فليمأل روحك القُدوس جماعاتنا فَرحاً ورغبةً باإلحتفالِ بِك
يندحتم ريالس طيعستدة نالةً واحص منينرد، مسبيحٍ واحت وتص عنية، رافباملَحب . حونا ناحلَياة، قُد إلَه أنت

  آمني. العدالَة والسالم
  


